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موز کریپتو که توسط سایت بست آه ساخت اکسپرت فارکس و  دور  ۵قسمت در ادامه آموزش های 
  Forex Strategy Builderم افزار موجود در نر مهم آموزشی، اصطالحات  pdf، در این تهیه شده است

 . را توضیح می دهیم

 
 :ی مختص به خودشان توجه کنیدشده توسط شماره هابه تصویر باال و قسمت های مشخص 

 1شماره 
بروکر روبو فارکس ساخته   یتایبر اساس د اکسپرت موجود در تصویرمی کنید مشاهده  همانطور که

وره، رعایت شده نام گذاری اکسپرت نیز طبق روش گفته شده در د( و ) و نه دیتای دمو نرم افزارشده
 است.

 

 یادآوری: روش نام گذاری اکسپرت ها به روش زیر است:
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 2شماره   
هم  نگلیو مارتدکنی نم  هاضاف ل معاملهی در طو. حجممی باشدبرابر حد ضرر  3تا  2 نیحد سود ب

 باشد.  فعال ر یغبق نکاتی که در دوره گفته شد باید ط

 3شماره 
  ی استراتژ کیرو در  ی استراتژ 4  دیگرعبارت به   ؛است شده یگروه طبقه بند 4ورود در  یمنطقها

  رار گرفته شده است. ق

به معامالت   ای اقدام به ورود بهانه وشرط  ن یبا کمتر  این اکسپرت قادر است تا یگروه بند  نیا با
 این موضوع باعث پویایی این استراتژی می شود.و  کند

 4شماره 
اکسپرت فرصت   هموضوع ب نی . امی باشدخروج کم  های تعداد منطقهمانطور که مشخص است 

با محقق  دباش ادیز خروج    یمنطقها اگر   د کهی. توجه داشته باشرا می دهد TPو  به اهداف  دنیرس
 نکته منفی به حساب می آید. که ی شود معامله بسته مم به اشدن هر کد

می   EUR/USDدر جفت ارز  پیپ 91و حد سود  استروز  انیپا در منطق خروج یاستراتژ  نیدر ا
 شود. ه معامالت با اصابت حد سود بستکه داشت زیادی انتظار   دینبا  نی. بنابراباشد
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 5شماره 
  یبیدرآمد تقر  دیماه ضرب کن ک ی یدر روزها ارقم ر  نی. اگر ا است متوسط درآمد روزانهی به معن
سنت سود روزانه   87 که شخص است . در عکس باال مدآی یدر طول ماه بدست م شما یاستراتژ 

 می باشد.  الت قابل قبول 0.01حجم معامله   یبرا  این مورد کهد وجود دار 

 6شماره 
شما   حساب ،تانبا توجه به حد ضرر  نینیبب د ی. بامی باشد متوالی یها  حداکثر ضررنشان دهنده 

 ا دارد. هم ر  سر  ضرر پشت در گنجایشچق

  ۷شماره 
نوشته شده به عدد پرت می باشد.  اکس کیفیت  های سنجش  معیاریکی از  سیستم کوالیتی نامبر که

 رید:پرت ساخته شده پی بباکسموارد زیر می توانید به کیفیت  اساس توجه کنید و  

 بودبه بهنیاز  –ین : پایین تر از میانگ1.9 - 1.6

 

 میانگین  :  2.4 - 2.0

 

 : خوب 2.9 - 2.5

 

 : عالی  5.0 - 3.0

 

 : بسیار عالی 6.9 - 5.1

 

 : فوق العاده! 7.0بیشتر از  

 اکسپرت نیست. یتی نامبر تنها معیار برای سنجش کیفیت ه توجه داشته باشید که سیستم کوالالبت
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 8شماره 
باشد و هر چه   ۲این رقم باید باالتر از . ی آیدناخالص بدست م انیسود ناخالص به ز  میاز تقس

 تر باشد بهتر است. بیش

 9شماره 
  یرقم با توجه به موجود نی. ا ددهیم انضررها نش جهیدر نتا ر  Balanceو   Equityکاهش در  زانیم

و  د کم باش یل ین خاحسابت یاگر موجود د که ی. توجه داشته باشدباش ادیز  دینبا شما حساب
Leverage    )الزم   نیرجما یبه سرعت فرساخته شده اکسپرت  است ممکن دباش نیی هم پا)اهرم

 د. نداشته باش اریدر اخت را دیمعامالت جد  ی برا

 ۱۰شماره 
که   شاهده می کنیدضررهاست. طبق عکس م ه دلیلب Equityدرصد کاهش در نشان دهنده 

 ودیموج توجه داشت  دیبا یول  آید یم ادی. که به نظر ز ددار  ی تییدرصد افت اکو 8حدود پرت اکس
.  شد یدرصد م Drawdown   4دالر بود 200اگر اکانت   یعنی. است دالر 100 یاستراتژ  نی اکانت ا

 پس می توان گفت این درصد بستگی به موجودی حساب شما دارد.

  11شماره 
مشاهده   یکه در بخش سود عدد منف  ییروزها ر گی. به عبارت درا نشان می دهدرکود  یتعداد روزها

 ر است.چه کمتر باشد بهت رقم هر  نی. امی شود

  12شماره 
سه خط باالتر  -دو به ارقام  یبستگرقم   نی ا فسیرت در معامالت را نشان می دهد. نسبت برد به باخت

در   متوسط رقم برد و متوسط رقم باخت یعنی . Average Lossو  Average Profitیعنی ارقام   رددا
ضرب   ۱۲در رقم شماره  ا و حاصل ر  دیکن میبر متوسط رقم باخت تقس ا. متوسط رقم برد ر معامالت

  به کیفیت اکسپرت  بدیت ترتیب می توان. است بهترباشد  شتریبه هر چ   ت آمدهل بدسحاص د.یکن
 .پی برد

ال  برای مشاهده تمامی قسمت های دور ساخت اکسپرت فارکس و کریپتو آن هم به صورت کام
 لیک کنید:روی لینک زیر کرایگان 

 لینک

https://bestamooz.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%88-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa/

